
Пълна защита
иновативната технология за водоустойчиви и еластични протектори
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Влошаване състоянието
на матрака и възглавницата

При употреба:

- Образуване на петна

- Поява на бактерии и гъбички

- Поява на миризма

- Трудни за пране и сушене у дома

- Висока цена на професионалното
   почистване

Не е удобно да се използва 
калъф и протектор Замърсяване на 

възглавниците и завивките

- Необходимост от сваляне, пране, сушене и 
  смяна на 2 бр.
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- Шумят

- Причиняват изпотяване

- Неудобни са

- Алергии

- Дерматити

- Ринити

- Псориазис

- Влага и изпотяване

- Инконтиненция

- Други подобни напр. кръв, 
  разливане на течност и т.н.

Недостатъци на старите 
протектори

Незащитените матраци, завивки  
и възглавници могат да 
предизвикат следните проблеми

Петна от влага/течност
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Гладката Tencel повърхност е 
изключително приятна на допир. 

ПАМУК TENCEL

11119859

100% Tencel материал от целулозни фибри = 100% естествен.

Най-гладка повърхност.

Терморегулираща тъкан: охлажда през лятото и топли през зимата.

Бързосъхнеща тъкан: максимален комфорт, идеална за чувствителна кожа.
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ВОДОУСТОЙЧИВА ТЪКАН DERMOFRESH

Благодарение на употребата на последните новости 
при мембраните и иновативните системи за произ-
водство, можем да произведем водоустойчивата тъкан 
Dermofresh:

- Двустранно разтеглива

- Безшумна

- Идеално регулируема

- Като втора кожа

- Не пречи на комфорта на матрака, възглавницата  
  и завивката.

И накрая: 

водоустойчив = комфортен
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DERMOFRESH ДИШАЩА ТЪКАН

- Приляга като втора кожа

- Непромокаем

- Влагата се изпарява, но кожата диша

Микроконфигурацията на тъканта Dermofresh не 
позволява повишаване на температурата и образуване 
на шум.
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НАМАЛЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА БАКТЕРИИ
(по метода AATCC 100)

Тъкан Dermofresh Tencel (99,1% намаляване)

0 часа

0 часа

24 часа

24 часа

50% памук / 50% полиестер (0% намаляване)

ТЪКАН ЗА ПРОТЕКТОР DERMOFRESH

Тъканта Dermofresh “се бори” с бактериите и акарите в 
две направления:

1) Тя е физическа бариера, която предпазва от 
“настаняването” на акарните алергени в матраците, 
възглавниците или завивките, следователно 
вдишването им от спящия.

2) Dermofresh с нишка Tencel е единствената по рода 
си тъкан, която свежда до минимум бактериалната 
активност за 24 часа. (вижте сравнението на 
Dermofresh с памучните и полиестерни тъкани).

Напълно естествена защита без химически добавки.
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ПРИРОДОСЪОБРАЗЕН ПРОДУКТОВ 

И ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС

100% естествен текстил.

Тъкан със сертификат WWF и еко етикет.

Произведен с отговорност към потребителите и съобразно 
околната среда. Еко продукт.

Употребата на B-Sensible, уникалният водоустойчив калъф, би 
спестила годишно на град с размерите на Лондон:

- 4.300.000 евро от консумацията на електричество (спестени    
  от пране и сушене)

- 1.272.000 m3 вода (спестени от циклите на пране)
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l	лицев плат 100% памучна хавлия 
l	непромокаема мембрана Dermofresh
l	антиакарна обработка на тъканите
l	обхваща плътно матрака като калъф
l	подходящ за матраци с различни височини
l	предпазва матрака от замърсяване и удължава живота му
l	възможност за пране в перални машини при 60°

Непромокаем протектор за матрак

l	лицев плат 100% Tencel – дишаща тъкан с естествени целулозни фибри 
 от евкалиптово дърво  с висока хигроскопичност
l	непромокаема мембрана Dermofresh
l	антиакарна обработка на тъканите
l	обхваща плътно матрака като калъф
l	подходящ за матраци с различни височини
l	предпазва матрака от замърсяване и удължава живота му
l	възможност за пране в перални машини при 90°

Непромокаем калъф протектор за матрак

l	лицев плат 100% Tencel – дишаща тъкан с естествени целулозни 
 фибри от евкалиптово дърво  с висока хигроскопичност
l	непромокаема мембрана Dermofresh
l	антиакарна обработка на тъканите
l	обхваща плътно възглавницата и е подходящ за поставяне 
 под спалното бельо
l	предпазва възглавницата от влага и замърсяване 
l	възможност за пране в перални машини при 90°

Непромокаем калъф протектор за възглавница
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Намерете ни на:

www.happydreams-bg.com

ЕВРОПЕЙСКИ
ПРОДУКТ1

0
0

%

! Протекторите са подходящи за матраци с височина от 15 см до 30 см.

Размер  протектор Подходящ за матрак с 
размер

80x190/200 см

72х190 см

80х200 см

82х190 см

90x190/200 см
80х210 см

90х190/200 см

100x190/200 см
90х210 см

100х190/200 см

120x190/200 см
114х190/200 см

120х190/200 см

140x190/200 см
120х210 см

140х190/200 см

150x190/200 см

140х210 см

144х190/200 см

150х200 см

Размер протектор Подходящ за матрак с 
размер

160x190/200 см

160х190 см

160х200 см

164х190 см

164х200 см

180x190/200 см
180х190 см

180х200 см

200x190/200 см
200х190 см

200х200 см

160x220 см
160х210 см

160х220 см

180x220 см
180х210 см

180х220 см

200x220 см
200х210 см

200х220 см

РА
ЗМ

ЕР
И

 И
 С

ЕР
ТИ

Ф
И

КА
ТИ

by Happy Dreams



BSENSIBLE by HAPPY DREAMS: 

София, Н. Габровски 90
тел. 02 961 72 40

sales@happydreams-bg.com
www.happydreams-bg.com
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